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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Strategi Komunikasi 

3.1.1 Sasaran khalayak dan target audience 

3.1.1.1 Geografis 

Kota Lama Semarang 

3.1.1.2 Demografis 

1. Target primer adalah Badan Pengelola Kawasan Kota Lama (BPK2L) yang 

memiliki wewenang dan tugas untuk mengembangkan Kota Lama sebagai 

lokasi pariwisata. 

2. Target sekunder adalah wisatawan / masyarakat yang datang berkunjung 

dengan batasan usia 25 – 35 tahun, SES A - B yang memiliki tingkat 

keingintahuan yang cukup besar, terpelajar, kreatif dan memiliki tujuan 

untuk berwisata atau mempelajari sejarah Kota Lama Semarang. Pada range 

usia tersebut masyarakat cenderung masih mencari jati diri dan mengambil 

banyak pembelajaran melalui kehidupan secara formal maupun informal. 

Sehingga mereka selalu termotivasi untuk mengetahui segala sesuatu.  

 

3.1.1.3 Psikografis dan Behavioral 

Target sasaran memiliki kecenderungan untuk : 

1. Mengeksplorasi dan mempelajari sejarah Kota Lama. 

2. Kalangan akademisi dengan status pelajar ataupun pendidik. 

3. Pekerja kreatif. 

4. Wisatawan / pengunjung. 

 

3.1.1.4 Pengeluaran Per Bulan  

Target sekunder berada pada posisi ekonomi A – B dimana mereka memiliki 

standart pengeluaran tertentu yaitu :  

SES A = 3.000.000 / lebih 

SES B = 2.000.000 – 3.000.000 ( tidak lebih ) 

 



3.1.2 Analisa Target Sasaran 

3.1.2.1 Analisa SWOT Kota Lama Semarang 

3.1.2.1.1 Strength 

1. Kota Lama memiliki banyak bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah 

dimasa lampau. 

2. Memiliki daya tarik pariwisata yang terus meningkat hingga saat ini. 

 

3.1.2.1.2 Weakness  

1. Kurangnya pusat informasi untuk wisatawan pendatang dari luar Kota 

Semarang. 

2. Penggunaan dan pemilihan tipografi / huruf yang masih belum memiliki 

keselarasan dan keteraturan. 

3. Belum adanya perancangan typeface yang dibuat khusus untuk Kota 

Lama Semarang. 

 

3.1.2.1.3 Opportunity  

1. Dengan perancangan typeface khusus untuk Kota Lama, maka pengelola 

( BPK2L ) akan semakin mudah mengaplikasikannya untuk mendukung 

citra Kota Lama sebagai destinasi pariwisata. 

 

3.1.2.1.4 Threat  

1. Penduduk lokal yang memiliki tingkat ekonomi yang rendah sehingga 

memunculkan kebiasaan yang buruk terhadap lingkungan kawasan Kota 

Lama Semarang. 

 

3.1.3 Konsep Penyampaian Pesan ( What to say ) 

3.1.3.1 Tema Perancangan 

 Tema strategi komunikasi ini adalah untuk merancang typeface dan 

panduan penggunaannya. Sehingga target lebih mudah untuk menerapkan 

typefaceyang selaras dengan citra dan sejarah Kota Lama. 

 

 



3.1.3.2 Output Perancangan 

 Perancangan ini berwujud buku pedoman yang berisi konsep, latar 

belakang, tujuan, bentuk dan penerapan perancangan typeface untuk medukung 

destinasi wisata Kota Lama Semarang. Buku pedoman / guidline ini memiliki 

judul “Typeface Kota Lama Semarang”. 

  

3.1.4  Strategi Penyampaian Pesan ( How to Say ) 

3.1.4.1 Kognitif 

 Target akan mendapatkan informasi dan gambaran melalui buku 

pedoman perancangan perwajahan huruf / typeface yang merupakan cerminan 

dari Kota Lama. 

 

3.1.4.2 Afektif 

 Target akan menerapkan sistem dan tata cara pengaplikasian typeface 

yang tepat dilokasi wisata Kota Lama Semarang. 

 

3.1.4.3 Changing Behavior 

 Target akan lebih teredukasi secara visual melalui wajah huruf  

(typeface) yang baru sebagai cerminan dari citra dan sejarah Kota Lama. 

Sehingga target lebih mudah untuk membangun suasana didalamnya sesuai 

dengan tujuan Kota Lama Semarang sebagai destinasi pariwisata. 

 

3.2 Analisa Target Audience 

3.2.1 Wawancara 

 Peneliti melakukan wawancara kepada Badan Pengelola Kawasan Kota 

Lama (BPK2L) yang diwakili oleh bapak Yuliansyah Ariawan, MA mengenai 

penyebab penggunaan tipografi yang belum memiliki keselarasan dan aturan 

yang sesuai sehingga dapat merusak citra dan sejarah Kota Lama.  

 Menurut bapak Yuliansyah Ariawan, MA menyatakan bahwa Kota 

Lama saat ini memiliki banyak kekurangan pada bidang penggunaan tipografi / 

huruf jika dilihat dari tujuan utamanya sebagai lokasi pariwisata.Yaitu :  



1. Penggunaan tipografi yang belum memiliki standart dan acuan khusus hingga 

saat ini. 

2. Tanpa adanya acuan, maka tidak adanya keselarasan dan keteraturan 

didalamnya sehingga masyarakat cenderung membuat tanpa melakukan 

pendekatan – pendekatan khusus terlebih dahulu. 

3. Belum adanya sumber daya manusia yang melakukan perancangan typeface 

khusus untuk Kota Lama. 

4. Wisatawan sulit mendapatkan informasi tentang Kota Lama dengan cara yang 

lebih mudah dan efisien. 

5. Belum adanya keselarasan dan keteraturan dalam pengaplikasian huruf / 

tipografi pada Kota Lama. 

 

3.2.2 Observasi  

 Peneliti melakukan observasi lapangan dilokasi tempat berlangsungnya 

penelitian untuk mendapatkan data visual tentang penggunaan tipografi yang 

belum selaras pada citra dan sejarah Kota Lama.  

     



 

Gambar 1.3 Penggunaan tipografi yang belum memiliki keselarasan dan keteraturan dengan 

citra dan sejarah Kota Lama Semarang. 

  

 Contoh gambar pertama dan kedua diatas merupakan penggunaan 

karakter, desain dan warna yang tidak mencerminkan Kota Lama itu sendiri, 

seperti wayfinding yang dibuat oleh Dinas Perhubungan dengan standart desain 

wayfinding umum yang memiliki perbedaan dengan tema warna Kota Lama 

yang didominasi dengan warna cokelat dan font yang berkesan modern tanpa 

ada kesan vintage didalamnya sehingga nampak tidak berkesan memiliki nilai 

sejarah didalamnya. Perbaikan / perubahan wayfinding dapat dilakukan jika 

tidak memiliki nilai keselarasan dengan azas, maksud dan tujuan Kota Lama 

sebagai kawasan historik dan cagar budaya saat ini yang diatur dalam undang – 

undang peraturan daerah Kota Semarang nomor 8 tahun 2003 bab 2  pasal 2, 3 

dan 4 tentang azas, maksud dan tujuan Kota Lama Semarang. 

 Contoh gambar yang ketiga yaitu salah satu bangunan Belanda yang 

digunakan untuk penginapan, terdapat papan reklame besar yang melanggar 

aturan perundang – undangan peraturan daerah Kota Semarang nomor 8 tahun 

2003 pasal 33 ayat 2c yang menyebutkan bahwa ukuran maksimal reklame pada 

bangunan yaitu 1 m2 dengan besaran huruf 40%.  

 Contoh gambar keempat merupakan lokasi stasuin Semarang Tawang 

yang memiliki tipografi dengan lampu warna pelangi saat malam hari dan sangat 

terang bertujuan untuk memperidah Kota Lama sebagai kawasan wisata historis. 

Namun pemerintah Kota kali ini tidak tepat untuk menerapkan lampu warna 



pelangi tersebut karena warna pelangi identik dengan kemajuan teknologi, 

kemajuan jaman yang modern dan bersifat fun terutama untuk anak – anak diusia 

tertentu. Sehingga penerapan tersebut tidak selaras dengan Kota Lama yang 

identik dengan citra dan sejarah klasik serta memiliki budaya yang kuat 

didalamnya. 

 

3.2.3 Kesimpulan 

 Berdasarkan data wawancara dan observasi yang dilakukan penulis 

meyatakan bahwa perancangan typeface yang dibuat khusus untuk Kota Lama 

sangat dibutuhkan karena : 

1. Belum pernah dilakukan perancangan mengenai bidang tersebut. 

2. Penggunaan tipografi / huruf yang masih belum memiliki keteraturan di Kota 

Lama. 

3. Perancangan ini akan sangat membantu pengelola Kota Lama ( BPK2L ) 

untuk meningkatkan keselarasan dan keteraturan Kota Lama pada bidang 

penggunaan typeface. 

 

3.3 Strategi Media 

3.3.1 Identifikasi Typeface Historis 

 Typeface historis adalah penggabungan dari kedua suku kata yaitu 

“typeface” yang berarti merancangan perwajahan huruf untuk tujuan tertentu 

dan “historis” yang berarti pendekatan yang dilakukan berdasarkan sejarah suatu 

wilayah untuk mengetahui apa yang terjadi dimasa lampau.  

 Secara garis besar typeface historis adalah perancangan bentuk / 

perwajahan huruf yang memiliki karakter dan keunikan dan dibuat berdasarkan 

tujuan tertentu yang berkaitan dengan sejarah masa lalu suatu wilayah. Disini 

peneliti akan mempelajari font apa yang terkenal dan sangat sering digunakan 

di Kota Lama pada saat itu, lalu akan dimodifikasi dan diadaptasi dengan tujuan 

Kota Lama saat ini sebagai destinasi pariwisata. 

 

3.3.2 Tujuan Perancangan Typeface Historis 



 Memberikan informasi yang mudah dan efisien guna mendukung Kota 

Lama sebagai destinasi wisata bersejarah Kota Semarang kepada wisatawan 

melalui perancangan typeface / perwajahan huruf yang memunculkan karakter 

dan kekhasan pada Kota Lama Semarang. 

 

3.3.3 Pendekatan Elemen Visual 

3.3.3.1 Karakteristik huruf 

 Bentuk dan karakter huruf dibuat berdasarkan bentuk huruf yang sangat 

terkenal dan sering digunakan Kota Lama dimasa lalu, bentuk yang 

dimunculkan berupa bentuk yang memberikan kekuatan, kekokohan, 

keteraturan dan memiliki nilai estetis tertentu seperti ukuran, ketebalan, dan 

juga bentuk typeface yang kemudian diadaptasi dengan Kota Lama saat ini.  

 Adaptasi yang nantinya akan diterapkan pada perancangan typeface ini 

adalah bentuk yang didapatkan dari elemen – elemen warna dan bentuk – 

bentuk yang khas pada bangunan yang ada di Kota Lama karena lokasi 

tersebut identik dengan bangunannya yang bergaya desain eropa barat tahun 

1700an. 

 

3.3.3.2 Warna 

 Warna yang akan diaplikasikan disesuaikan dengan tone warna cokelat 

tua kemerahan dari Kota Lama yang digunakan pada desain bangunan dan 

infrastruktur didalamnya. dibawah merupakan contoh dari warna yang 

digunakan di Kota Lama. 

      

Gambar 1.3 Bangunan Gereja Blenduk dan Toko Marba ( Marta Bajonet ) dengan tone 

warna cokelat tua kemerahan yang disesuaikan dengan warna Kota Lama dimasa jayanya. 

( Sumber : Kumparan.com ) 



 

3.3.3.3 Gaya Tipografi 

Gaya typeface dari perancangan tipografi ini akan disesuaikan dengan 

bentuk font yang terkenal dan sering digunakan pada saat itu dengan adaptasi 

dan modifikasi tujuan Kota Lama saat ini sebagai destinasi wisata. Berikut 

adalah contoh font / huruf yang sering digunakan pada saat itu dan menjadi 

standart yang dipakai pada banyak media saat itu. 

 

 

Gambar 1.4 Font yang terkenal dan sering digunakan pada saat itu.  

( Sumber : dokumentasi pribadi ) 

 

3.3.4 Perancanagn Skenario 

3.3.4.1 Tahap Perkenalan Perancangan Typeface Kota Lama 

1. Berisi latar belakang dan tujuan dari perancangan typeface ini. 

 

3.3.4.2 Tahap isi buku 

1. Perancangan typeface. 

2. Perancangan konsep dan typeface yang dibuat khusus untuk Kota Lama 

Semarang. 

3. Aturan penggunaan dan pengaplikasian typeface pada media – media yang 

ada di Kota Lama. 

 

3.3.4.3 Tahap penutup 

1. Kesimpulan dan saran. 

2. Penutup. 

 

3.3.4.4 Bentuk dan Ukuran Buku 



 Bentuk yang digunakan yaitu kotak / persegi dengan ukuran buku 

panjang 23 cm x lebar 19 cm. Penggunaan ukuran tersebut banyak digunakan 

untuk buku panduan atau buku – buku desain dengan visual yang menarik 

didalamnya. 

 

3.3.5 Perancangan Promosi 

 Promosi akan dilakukan didalam lingkup kawasan Kota Lama yang 

dapat ditemukan pada bangunan ikonik Kota Lama seperti Gereja Blenduk, 

Spiegel dan Semarang Contemporary Art Galery. Karena buku ini tidak 

ditargetkan untuk penjualan yang besar, namun lebih digunakan sebagai 

panduan penggunaan dan pengaplikasian perancangan typeface untuk BPK2L 

selaku badan pengelola kawasan Kota Lama Semarang. 

 

3.3.6 Perencanaan Biaya 

 Anggaran yang dibutuhkan untuk  promosi buku kepada target sekunder 

untuk mengetahui lebih dalam typeface Kota Lama adalah sebagai berikut : 

1. Media utama : 

Buku pedoman perancangan dan penggunaan typeface Kota Lama :  

Rp 200.000 x 100 cetakan = Rp 20.000.000,- 

 

2. Media promosi : 

Media promosi berupa pengaplikasian typeface Kota Lama pada 

merchandise pada gedung Semarang Contemporary Art Galery : 

Kaos @ Rp 70.000 x 100 = Rp 700.000 

Gantungan kunci @ Rp 10.000 x 100 = Rp 100.000 

Totebag @ Rp 60.000 x 100 = Rp 600.000 

Topi @ Rp 50.000 x 100 = Rp 500.000 

Pin @ Rp 5000 x 100 = Rp 50.000 

Total harga keseluruhan : 

Rp 1.950.000 


